
‘Samen waar kan, 
apart waar moet’!

G-korfbal bij KZ DanaïdenInfo KZ Danaïden

KZ Danaïden is een  groeiende vereniging. Met name onze 
jeugdafdeling groeit. Momenteel hebben we 400 leden. Als je 
vraagt waarom ouders er voor kiezen hun kinderen bij KZ Danaïden 
te laten korfballen, dan is het antwoord veelal dat KZ Danaïden een 
vriendelijke club is waar de zaken goed geregeld zijn.

KZ Danaïden speelt op het sportpark aan de Mongomerystraat
Adres:   Mongomerystraat 50 

2321 CC Leiden
Telefoon: 071-5765733
Internet: www.kzdanaiden.nl
E-mail: secretariaat @ kzdanaïden.nl
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Graag tot ziens 
bij onze club!



Waarom G-jeugdkorfbal?
Korfbal is voor iedereen. Natuurlijk zou je zeggen. Maar zo vanzelfsprekend is het 
niet. Kinderen met een beperking zijn lang niet overal in onze maatschappij sociaal 
geïntegreerd. De laatste jaren is hier echter al veel in verbeterd. Zo gaan er steeds meer 
kinderen naar regulier in plaats van speciaal onderwijs. Kinderen met en zonder 
beperking gaan meer met elkaar om. 
In dat opzicht is het een logische stap om, naast het samen naar school gaan, 
samen te sporten. Korfbal leent zich hier bij uitstek voor. Samen korfballen 
vanuit het uitgangspunt: ‘samen waar kan, apart waar moet’!
Apart korfballen, maar deel uitmaken van de vereniging. Reden voor 
korfbalvereniging KZ Danaïden een afdeling G-jeugd te starten. Onze 
G-jeugdafdeling staat open voor alle jongens en meisjes vanaf 6 jaar die niet 
mee kunnen doen in een regulier team.

Doelstellingen
1 De G-jeugdafdeling maakt het mogelijk dat iedereen die niet mee kan spelen in het 

reguliere korfbal met plezier kan korfballen;
2 De G-jeugdkorfbal houdt rekening met de verschillen tussen kinderen door kinderen 

op een aangepast niveau te laten korfballen;
2 De G-jeugdafdeling bevordert de integratie van kinderen met een beperking binnen 

de reguliere korfbalvereniging.

Trainingen
Er wordt 1x in de week op kunstgras getraind. In de wintermaanden trainen we in een 
gymzaal of in een sporthal.

Wedstrijden
Voorlopig starten we met trainingen. Zodra het mogelijk 
is zullen we wedstrijden gaan spelen. Dit kan zijn in 
competitie- of toernooivorm.

Kleding
Blauw shirt met zwart /witte streep en clublogo;
zwarte broek /rokje; zwarte kousen. Het korfbaltenue 

kopen wij in bij Sloos sport. Ons trainingpak en 
trainingsshirt wordt gesponsord door ODV uit 

Alphen a/d Rijn.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in een Algemene Leden 
Vergadering. Op de website van onze vereniging vindt u het onder het 
kopje ‘wie, wat, waar’. 

Rol van de ouders
De rol van de ouders is van groot belang. De kinderen komen bij 

KZ Danaïden om te korfballen. Wij verwachten een actieve deelname van de 
ouders om het korfballen van hun kind mogelijk te maken. Hierbij gaat het om vervoer, 

aan- / uitkleden en evt. begeleiding. Bij de wedstrijden is altijd een gezinslid aanwezig.

Inschrijving
Jongens en meisjes vanaf 6 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn van 
harte welkom bij de G-jeugdafdeling van KZ Danaïden.
Iedere speler mag eerst drie ‘proef’trainingen volgen, voordat hij of zij besluit lid te 
worden. Er vindt een aanmeldingsgesprek plaats met de coördinator G-jeugd en we 
vullen een inschrijfformulier in. Bij een lidmaatschap van onze vereniging is de speler ook 
automatisch lid van de KNKV. 

Meedoen?
Bel of mail naar Jan Folkers.

Contactpersoon
Jan Folkers Lobeliuslaan 168, 2341 PL Oegstgeest 
  tel. 071-5216247 /  06-46162582 
  e-mail: g-jeugdkorfbal@kzdanaiden.nl
Tot slot   Wilt u het G-jeugdkorfbalplan lezen, dan kunt u die opvragen bij 

de contactpersoon in deze brochure genoemd. 
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